
Conservator van Museum Kaap
Skil Alec Ewing is vooral blij met
de extra belangstelling voor zijn
museum. „Texel trekt natuurlijk
erg veel toeristen. Die willen we
ook iets kunnen bieden als ze niet
op het strand kunnen liggen. Vorig
jaar kwamen er op deze dag hon-
derden extra bezoekers.”

„De schatten uit het Palmhoutw-
rak trekken ook belangstellenden
die niet voor het strand naar het
eiland komen. Eerder andersom, ze
komen voor de archeologische
vondsten en gaan alleen naar het
strand om even bij te komen”, lacht

de conservator.
„De sterren

staan gunstig na
de vondst van
de jurk uit het
Palmhoutwrak.
Er is volop
belangstelling
voor de geschie-
denis die we
kunnen laten

zien. Het grote aantal toeristen op
het eiland zorgt voor wat extra
financiële armslag”, vertelt Michiel
Bartels. Hij werkt als archeoloog
voor de Gemeente Texel en zorgt
voor inhoudelijke expertise in
museum Kaap Skil . „Maar in mijn
beleving is het juist de samenwer-
king in alle gelederen, die de ar-
cheologie en de geschiedschrijving
op Texel werkelijk vooruit helpt.”

Expertise delen
„Ik noem en roem het samenwer-
kingsverband tussen de gemeente
Hoorn en acht andere gemeenten,
waaronder ook Texel”, aldus Bar-
tels. „Ook Schagen haakte drie jaar
geleden aan. Volgend jaar vieren
we de Nationale Archeologiedagen
daar. De gemeenten beschikken
veelal niet over de specifieke ken-
nis van archeologie ondanks dat
het wel van hen wordt gevraagd.”

„Ik wil ook beslist de lokale
amateurarcheologen eren. Zonder
hen, in dit geval de sportduikers,
waren de schatten van het Palm-

houtwrak nooit boven water geko-
men”, vervolgt de archeoloog. „En
in dat licht kunnen we ook bijvoor-
beeld het werk van de detectorbri-
gade plaatsen. Juist hun vondsten,
in combinatie met ons registratie-
systeem, leveren een schat aan
nieuwe informatie op. Dat helpt de
wetenschap pas echt vooruit.”

Topstukken veilen
Ook de Historische Vereniging
Texel deelt in de feestvreugde. Op
zaterdag houden ze de inmiddels
traditionele boekenveiling. Vijftig
topstukken komen er onder de
hamer van veilingmeester Marco
van Sambeek. De te veilen stukken
kunnen al op vrijdag 11 oktober
worden bekeken in Tusse de
Banke, aan de Groeneplaats van
15.00 uur tot 17.30 uur.

In museum Kaap Skil geeft con-
servator Alec Ewing op zaterdag en
zondag uitleg over de Pronkbeker,
een andere schat uit het Palm-
houtwrak. Op vrijdag en zondag
kunnen kinderen hem helpen de
scherven te lijmen. Het is namelijk
nog een hele klus om alle scherven
bij elkaar te zoeken. Deze activiteit

’Help de conservator’ vindt ook
plaats op zaterdag in de Burght-
kerk.

Kinderen kunnen natuurlijk
ook, als een echte Indiana Jones,
het strand op om zelf de aange-
spoelde schatten te gaan zoeken.
Voor hen heeft Kaap Skil een spe-
ciale ’Strandvondstenkaart’ ge-
maakt.

De dag van de archeologie van
Texel op zaterdag wordt om 10 uur
geopend door wethouder Vlaming.
Daarna volgt de onthulling van een

bijzondere vondst en de aanbie-
ding van het bidbook van Museum
Kaap Skil. Om twaalf uur wordt de
website van de Historische Vereni-
ging Texel gelanceerd.

In de kerk is bijna elke instantie
die iets met geschiedenis of arche-
ologie van doen heeft met een
stand vertegenwoordigd. Naast de
al genoemde Duikclub Texel en de
North Sea Divers is ook de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed,
afdeling maritiem onderzoek aan-
wezig. Heemschut Noord-Holland,
de Stolpenstichting en Periplus
Archeomare hebben er een kraam
en Archeologie West-Friesland
vertelt er over gravend onderzoek.

Eigen vondsten
Bezoekers kunnen zelf onderzoek
doen, maar ook vragen stellen over
objecten die ze zelf hebben meege-
bracht. „Een soort Kunst en Kitsch
voor opgegraven of opgedoken
objecten”, lacht Ewing. „Er is in
ieder geval expertise genoeg om
heel veel vragen te kunnen beant-
woorden.”
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Texel onder zand en water
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Tijdens de Nationale
Archeologiedagen

wordt op Texel een extra duit in
het zakje gedaan met de Texelse
dag van de archeologie. Van
vrijdag tot en met zondag zijn
in Museum Kaap Skil en zater-
dag in de Burghtkerk in Den
Burg allerlei archeologische
activiteiten te zien en te bele-
ven.

Palmhoutwrak is
de opgraving van
de eeuw voor ons

Nationale
archeologiedagen

Van vrijdag 11 tot en met
zondag 13 oktober zijn in
Museum Kaap Skil en de
Burghtkerk in Den Burg allerlei
archeologische activiteiten te
zien en te beleven. Informatie
op de website van de Nationale
Archeologiedagen.
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